
Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy 
Wlaštovka o.s.



Úvod

Vznik a cíle

Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka) byl založen v 
listopadu roku 2010. Jeho hlavním cílem bylo založení a následná podpora devítileté wal-
dorfské základní školy v Karlových Varech. Založení školy se podařilo docílit na podzim 
roku 2011, kdy vznikla Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary (dále jen 
WZŠW), jejíž první třída se otevřela v září 2012. Wlaštovka se stala jedním z jejích 
zakládajících členů. Kromě toho si Wlaštovka klade za cíl postupně rozšířit tento alterna-
tivní vzdělávací systém v Karlových Varech i na střední stupeň vzdělávání (waldorfské 
lyceum) a waldorfské mateřské centrum. Dalším cílem Wlaštovky byla také iniciace za-
ložení pobočky Antroposofické společnosti ČR v Karlových Varech.

Kontaktní a identifikační údaje

Název: Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s.

Registrováno: MVČR, dne: 2.11.2010, čj: VS/1-1/81 797 /10-R

IČO: 228 50 449

Bankovní spojení: 241149084/0300 ČSOB a.s.KV

Sídlo: Mlýnská 24, 360 05 Karlovy Vary

Předseda: Věra Tolarová

Telefon: 777 72 48 69

E-mail: tolarova@wlastovka.cz

Web: www.wlastovka.cz

Facebook: www.facebook.com/wlastovka
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Členové a vedení

Výkonná rada:

Jitka Strejcovská
Mgr. Věra Tolarová
Mgr. Hana Vaculíková

Další členové:

Tanja Bot
Valerie Dubcová
Dagmar Kuncová
Jana Lewi
ing. Petr Lewi
Petra Michlíková
Renata Nováčková
Ivana Pečimúthová
Jan Strejcovský
Mgr. Markéta Strnadová
Petr Vaculík
Zdenka Zabloudilová
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Činnost sdružení v roce 2012

Osvětová činnost

Wlaštovka uspořádala několik přednášek o waldorfské pedagogice za účelem informování 
veřejnosti, zejména rodičů, kteří se zajímají o w. pedagogiku a zvažují umístění svých dětí 
do WZŠW. Viz přehled akcí v roce 2012.

Prezentace na veřejnosti

Prezentace na veřejnosti probíhala na několika úrovních:
• vlastní internetová prezentace - www.wlastovka.cz, 
www.facebook.com/wlastovka
• vlastní propagační materiály 
• občasník Papírová wlaštovka distribuovaný elektronicky a v tištěné podobě do 
školek a dalších míst, kde se s ním mohou seznámit potencionální zájemci o wal-
dorfskou pedagogiku
• účast na 5. ročníku Karlovarských bioslavností Kozodoj - infostánek a výtvarná 
dílna pro děti a na vánočním jarmarku v Lokti, kde byly k dispozici veškeré infor-
mační materiály o škole a chystaném zápisu do 1. třídy.
• spolupráce s médii: články, rozhovory (KARLOVARSKÉ Radniční listy, Karlo-
varský deník, MF Dnes, internetový portál Novinky.cz, časopis Člověk a výchova), 
rozhlasový pořad Náš host (Český rozhlas Karlovy Vary a Plzeň)
• prezentace činnosti Wlaštovky a informací k zápisu do 1. třídy WZŠW na 
veřejných schůzkách a v mateřských školách v Karlových Varech a okolí
•  inzeráty v tisku, veřejná distribuce plakátů s pozvánkami na akce pro veřejnost
• pořádání veřejně přístupných akcí (Vánoční jarmark, Benefice, slavnosti dle 
lidových tradic)

Spolupráce s waldorfskými školami v ČR a zahraničí

Wlaštovka spolupracuje se Základní školou waldorfskou v Praze - Jinonicích, rodiče bu-
doucích prvňáčků jsou vždy informováni o možnosti náhledů do vyučování v této škole a 
již třikrát tuto možnost využili. Dalším subjektem, se kterým členové Wlaštovky spolu-
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pracují, je nestátní Základní škola waldorfská České Budějovice, kde čerpáme zejména 
pomoc v oblasti ekonomicko - právní a organizační.
V dubnu 2012 proběhla také první návštěva Wlaštovky ve waldorfské škole v Chemnitz, 
se kterou plánujeme rozvíjet další spolupráci.

Studium Akademie sociálního umění Tabor a waldorfského semináře v 
Příbrami

6 členů Wlaštovky v průběhu roku 2012 studovalo na Akademií sociálního umění Tabor, 
součástí studia je také waldorfská pedagogika, další členka se připravovala na práci wal-
dorfského učitele ve waldorfském semináři v Příbrami.

Jednání s městem Karlovy Vary, Karlovarským krajem a dalšími institucemi 
za účelem podpory WZŠW

Členové Wlaštovky spolupracovali v průběhu roku 2012 na jednáních za účelem získávání 
podpory pro WZŠW a jednáních vedoucích k získání budovy bývalé školy na adrese 
Modenská 15, Karlovy Vary - Doubí do dlouhodobého pronájmu pro WZŠW, která byla 
úspěšná a budova byla převzata do pronájmu WZŠW dne 1. 6. 2012. 

Aktivní spolupráce při vyhledávání učitelů a vychovatelů WZŠW a získávání 
finanční podpory pro WZŠW (dotace, spozorské dary)

Členové Wlaštovky napomáhají při vyhledávání učitelů a vychovatelů pro WZŠW a ak-
tivně vyhledávají finanční podporu pro WZŠW.

Účast na pracích při přípravě budovy školy na její otevření

Členové Wlaštovky v období červen - září 2012 připravovali budovu školy na otevření ve 
školním roce 2012/2013. Budovala se 1. třída, družina, sociální zařízení, sborovna, ře-
ditelna, šatna, jídelna a výdejna jídla a upravovaly se další prostory budovy školy tak, aby 
odpovídaly hygienickým a bezpečnostním normám a zároveň splňovaly estetické poža-
davky z hlediska waldorfské pedagogiky. 
Členové Wlaštovky dále vedli jednání s veškerými příslušnými úřady potřebná k zno-
vuotevření budovy školy.
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Založení pobočky Anthroposofické společnosti

30. října 2012 byla v Karlových Varech při WZŠW založena po-
bočka Anthroposofické společnosti ČR J. W. Goetha. Iniciátorem 
jejího založení byl Spolek pro založení waldorfské školy 
Wlaštovka o.s.
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Přehled akcí v roce 2012

leden
• 11. 1. 2012 zájezd do Prahy pro rodiče budoucích prvňáčků za účelem návštěvy Základní 
školy waldorfské v Praze - Jinonicích

únor
• 7. 2. 2012 přednáška “Výuka angličtiny ve waldorfské škole”, přednášela lektorka 
anglického jazyka Lucie Niebauerová Waloschková

březen
• 31. 3. 2012 Vynášení Mořeny

duben
• 25. 4. 2012 přednáška “Waldorfská škola (co přináší dětem, co znamená pro rodiče)”, 
přednášel Nikolas Petr, budoucí třídní učitel 1. třídy pro šk. rok 2012/2013
• 27. 4. 2012 návštěva waldorfské školy v Chemnitz

květen
• 5. 5. 2012 Otvírání studánek
• 19. 5. 2012 prezentace Wlaštovky a WZŠW na 5. Karlovarských bioslavnostech na farmě 
Kozodoj

červenec
• 25. 7. 2012 Den pootevřených dveří (možnost nahlédnutí do budovy školy a průběhu 
prací v ní, informace pro zájemce o umístění dětí do školy, hry pro děti, neformální setkání 
rodičů a učitelů na zahradě školy)
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září
• 28. 9. 2012 Benefice (slavnostní otevření školy s účastí náměstka primátora města 
Karlovy Vary a předsedkyně Asociace waldorfských škol ČR, kulturní program, tvořivé 
dílny, jarmark, část z výtěžku použita na zařízení a opravy školy)

prosinec
• 1. 12. 2012 prezentace Wlaštovky a WZŠW na Vánočním jarmarku v Lokti
• 15. 12. 2012 Vánoční jarmark v budově WZŠW
• 18. 12. 2012 přednáška “Připravujeme budoucnost našich dětí (o přístupu k dítěti z poh-
ledu waldorfské pedagogiky), přednášela Anežka Janátová, předsedkyně Anthroposofické 
společnosti ČR, psycholožka, zakladatelka Akademie sociálního umění Tabor
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Finanční zpráva

Příjmy (výnosy):
Tržby (vstupné přednášky, dílny) + 22.794,- Kč
Tržby za zboží (výrobky) + +              6.798,- Kč
Dary + + + + +            12.000,- Kč
Členské příspěvky + + +            16.932,- Kč

           58.524,- Kč

Výdaje (náklady):
Mzdy (DPP lektoři) + + + 9.200,- Kč
Materiál + + + +             3.433,- Kč
Zboží (výrobky) + + +             5.390,- Kč
Pronájmy sálů + + + + 3.088,- Kč
Tisk, reklama, inzerce, výlep +           18.177,- Kč
Ostatní služby + + + + 8.492,- Kč
Bankovní poplatky ++ +                346,- Kč
Příspěvky AWŠ + + +                365,- Kč
Členský příspěvek do o.p.s. +           10.000,- Kč
                                                                     58.491,- Kč
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Výhled na rok na rok 2013

V roce 2013 se Wlaštovka bude nadále soustředit na osvětovou činnost, pořádání 
veřejných akcí a získávání materiální, personální i finanční podpory pro WZŠW.
Bude organizovat přednášky a slavnosti na bázi lidových tradic a prezentovat WZŠW v 
médiích. Připravuje založení waldorfského mateřského centra v Karlových Varech.

+

10



Poděkování

Děkujeme firmě Kofola Holding a.s. a paní Mathanje R. Bot za podporu. 

Dále děkujeme všem, kteří již podporují přímo Waldorfskou základní školu Wlaštovka, 
členům o.s. za neutuchající nadšení a obrovské nasazení, všem dobrovolníkům za pomoc 
na stáncích, buchty a koláče a všem ostatním za projevenou důvěru, morální podporu a 
veškerou další pomoc.
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